
LED FLOODLIGHT
SOLAR 60W

HANDLEIDING



1. Monteer de beugel van het zonnepaneel.

2. Verwijder de beugel van de schijnwerper-
behuizing en monteer de beugel.

3. Monteer de schijnwerperbehuizing aan de 
beugel.

4. Stel de hoek van het zonnepaneel en de 
schijnwerper naar wens in.

5. Sluit de kabel van het zonnepaneel aan op 
de kabel van de schijnwerper.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Je hebt het volgende gereedschap nodig.



SPECIFICATIES

9.7x219.4

. Het opladen van de batterij van de schijnwerper duurt tussen 5 en 8 uur in 
direct zonlicht. De oplaadtijd kan variëren door de weersomstandigheden.

. De schijnwerper kan met een ingebouwde timer na drie, vijf of acht uur 
automatisch worden uitgeschakeld.

. U kunt de helderheid van de schijnwerper aanpassen via de 
afstandsbediening. Standaard kan de schijnwerper automatisch de 
helderheid regelen op basis van het niveau van de batterij.  

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
1. Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte of vuur. Dit kan resulteren in een 
explosie. 

2. Stel de schijnwerper niet bloot aan extreme hitte of vuur. Dit kan leiden tot 
een explosie. 

3. Dompel de schijnwerper of het zonnepaneel niet onder in water.

4. Kijk nooit direct in het licht of schijn het in de ogen van een ander. 

5. Volg de juiste veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van elektrisch 
gereedschap.
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6. Raadpleeg uw lokale bouwveiligheidsexpert als u hulp nodig heeft bij het 
installeren van de schijnwerper en/of het zonnepaneel.  

INSTALLATIE INSTRUCTIES
1. De schijnwerper moet worden geïnstalleerd op een vlakke en stabiele 
ondergrond. 

2. Vermijd het installeren van de schijnwerper naast een airconditioner, een 
centrale verwarming of een hoogspanningssysteem.

3. Het zonnepaneel moet worden geïnstalleerd in een zonnige omgeving met 
maximale blootstelling aan zonlicht. Het zonnepaneel moet gericht zijn op 
een richting (zuiden) waar het zonlicht het bord minstens 3 uur per dag kan 
opladen (5 uur per dag als het zonnepaneel achter glas is gemonteerd). Het 
wordt aanbevolen om de schijnwerper voor het eerste gebruik 24 uur op te 
laden.

4. Gebruik een zachte natte doek om het zonnepaneel te reinigen (minstens 
één keer per jaar), om te voorkomen dat het vermogen door opgehoopt stof 
afneemt. 
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